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vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) 45 § ja
lisätään lakiin uusi 45 a § seuraavasti:

45 §

Tietojen luovuttaminen eräissä tapauksissa

Kansaneläkelaitoksella on oikeus sen li-
säksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta annetussa laissa (621/1999) säädetään,
salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitusten estämättä antaa:

1) Suomen kanssa sosiaaliturvasopimuk-
sen tehneiden maiden viranomaisille ja lai-
toksille sekä sosiaaliturvajärjestelmien sovel-
tamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkat-
tuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinhar-
joittajiin ja heidän perheenjäseniinsä annetun
neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 ja
sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittami-
sesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston asetuksen (EY) N:o 883/2004 piiriin
kuuluvien maiden viranomaisille ja laitoksille
välttämättömiä tietoja sosiaaliturvasopimus-
ten ja edellä mainittujen asetusten täytäntöön-
panoa varten;

2) 20 §:n 2 momentissa tarkoitettuihin tut-
kimuksiin lähetettävän henkilön terveydenti-
laa, sairautta ja hoitotoimenpiteitä koskevia
tietoja mainitussa momentissa tarkoitetulle

lääkärille tai terveydenhuollon toimintayksi-
kölle taikka tutkimuslaitokselle.

45 a §

Tekninen käyttöyhteys

Kansaneläkelaitoksella on sen lisäksi, mitä
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tun lain 29 §:n 3 momentissa säädetään, oi-
keus mainitussa momentissa säädetyin edel-
lytyksin avata tekninen käyttöyhteys rekiste-
riensä salassa pidettäviin tietoihin, jotka sillä
on oikeus tämän lain 45 §:n 1 kohdan perus-
teella antaa mainitussa kohdassa tarkoitetuille
tiedonsaajille.

Mitä tässä pykälässä säädetään teknisen
käyttöyhteyden avaamisesta ja tietojen anta-
misesta sen avulla, koskee myös Kansaneläke-
laitoksen oikeutta saada teknisen käyttöyhtey-
den avulla 43 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
salassa pidettäviä henkilötietoja mainitun mo-
mentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta tahoilta.

Tämän pykälän perusteella avatun teknisen
käyttöyhteyden avulla saa hakea myös sa-
lassa pidettäviä tietoja ilman sen suostu-
musta, jonka etujen suojaamiseksi salassapi-
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tovelvollisuus on säädetty. Ennen teknisen
käyttöyhteyden avaamista tietoja pyytävän on
esitettävä selvitys siitä, että tietojen suojauk-
sesta huolehditaan asianmukaisesti.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012. Ennen tämän lain voimaantuloa
voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyt-
tämiin toimenpiteisiin.
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